










 

KAUPUNKIRAKENNE�
 

Koulukeskus� täydentää� Lamminrahkan� keskustaa� ja� lisää� sen� elinvoimaa�muodostuen� koko� uuden�
asuinalueen�maamerkiksi�ja�vetovoimatekijäksi.�Koulukeskuksen�puuverhoillut�julkisivut�ja�rakennuk�
sen�tunnistettava�muotokieli� tukevat�sen�omaleimaista� ilmettä.�Keskuksella�on�kaupunkikuvallisesti�
houkutteleva� hahmo� ja� harjakattoiset� rakennusosat� ankkuroituvat� kadun� varteen.� Julkinen� puinen�
rakennus�muodostuu�inhimilliseksi�ja�sille�muodostuu�selkeä�vatsa��ja�selkäpuoli.��Rakennus�rajautuu�
tavoitteiden�mukaisesti�Mossin�puistokatuun�ja�asukassisäänkäynti�on�suoraan�torilta.�Asukas��ja�ilta�
käyttötilat�(liikuntasali��ja�taitotalo)�sijoittuvat�torin��ja�puistokadun�varteen�elävöittäen�niitä.�
Opetus��ja�päiväkotitilojen�sisäänkäynnit�sijoittuvat�suojaisen�pihan�puolelle�ja�pihat�avautuvat�urhei�
lupuistoon.�Rakennus�kasvaa�päiväkotiyksiköstä�kohti�julkisempi�koulun�tiloja.�Torin�varteen�sijoittuu�
toisessa�rakennusvaiheessa�rakennuksen�korkeimpana�osana�kolmekerroksinen�yksikkö��7�9�luokille.�
Rakennus�tukeutuu�luontevasti�kävely�ympäristöön.�Autopaikat�sijoittuvat�alisteisesti�tontin�pohjois�
osaan�lähelle�päiväkotia�ja�polkupyörille�on�varattu�omat�alueensa�niiden�sisääntuloväylien�varrelta.��

�
TOIMINTA�
 

Lamminrahkan� koulukeskuksessa� tilojen� toiminnallisilla� ratkaisuilla� tuetaan� lapsen� kasvua� ja� yhte�
näistä� opinpolkua.� Tilat� ovat� turvallisia� ja� viihtyisiä� mutta� samalla� tehokkaita,� monikäyttöisiä� ja�
muuntojoustavia.� Rakennus� jakautuu� pohjoisosaan� sijoittuvaan� pienten� lasten� yksikköön� ja� eteläi�
sempään�vuosiluokkien�3�9�kokonaisuuteen�muodostaen�kuitenkin�yhden�saumattoman�kokonaisuu�
den.� Opiskelutilat� ovat� työpajoja� ja� Lamminrahkan� koulu� kuvaa� "yhdessä� olemme� enemmän".�
Avoimella�opetuksella�ja�visuaalisilla�yhteyksillä�voimistetaan�yhteisöllisyyden�muodostumista�ja�luo�
daan�edellytykset�sosiaaliselle�valvonnalle.���
Kolmas�käyttäjäryhmä�muodostuu�ulkopuolisista�käyttäjistä,�joita�palvelevat�tilat�rajoittuvat�selkeästi�
rakennuksen�torin�puolelle�pääsisäänkäynnin�yhteyteen.�
�
Pienten� lasten� yksikkö� (varhaiskasvatus,� esiopetus� ja� alkuopetuksen� luokat� 1�2)�muodostaa� oman�
kokonaisuuden�ja�on�myöhemmin�erotettavissa�omaksi�tontikseen.��
�
*�Varhaiskasvatus�
Päiväkoti� sijoittuu�1.kerrokseen� ja�puskurivyöhyke�Mossin�puistokadun�puolella� takaa� sille� riittävää�
yksilöllisyyttä�ja�äänieristystä.�Sisäänkäynnit�märkäeteisineen�sijoittuvat�pihan�puolelle.�Ruoka�kulje�
tetaan�rakennuksen�koulun�palvelukeittiöstä�ja�suuremmat�lapset�aterioivat�pienten�yksikön�omassa�
ravintolasalissa.�Pienimmät�päiväkotilapset�aterioivat�omissa�soluissaan.��
*�Esiopetus�ja�alkuopetus�1�2�luokat�
Tilat� sijoittuvat� päiväkodin� yläpuolelle.� Sisäänkäynnit� märkäeteisineen� sijoittuvat� 1.� kerrokseen� ja�
varsinaiset�eteiset�2.�kerrokseen.�Yksikössä�toteutuu�esi�� ja�alkuopetuksen�joustavuus�ja�tilat�perus�
tuvat�monitilaratkaisuun.�
�
Pajat�ovat�muuntojoustavia� ja�valoisia.�Henkilökunnan�tilat�sijoittuvat�2.�kerrokseen.�Pienten� lasten�
yksikön�iltapäivätoiminnan�tilat�sijoittuvat�puistokadun�varteen�palvellen�myös�muualta�tulevia.��
�



 

�
�
�
Perusopetuksen�luokat�3�9�(ensimmäisessä�vaiheessa�6�luokkaan�asti)�sijoittuvat�rakennuksen�etelä�
osaan�muodostaen�pienten�lasten�yksikölle�selkeän�jatkumon�ja�luoden�puitteet�yhtenäiselle�perus�
opetukselle.�
�
*�Oppilashuolto,�ravintola,�taitotalo�sekä�liikuntasali�
Keskuksen�yhteiset�tilat�muodostavat�virikkeisen�ja�rakennukselle�ilmettä�antavan�1.kerroksen,�jonne�
päästään�sekä�pihalta�että�torilta.�Koululaiset�käyttävät�tiloja�päivittäin�sisäyhteyksiensä�kautta.�
*�3�4�luokat�
Opetustila�pajat�sijoittuvat�2.�kerrokseen.�Koululaisten�sisäänkäynti�sijoittuu�pihan�puolelle�ja�2.�ker�
roksen�eteistiloista�kulku�jakautuu�selkeästi�eri�luokka�asteille�ja�yhteistiloihin.�Tilat�ovat�muunnelta�
via�ja�valoisia.��
*�Kieli��ja�viestintä�
3�4�ja�5�6�luokka�asteiden�yhteiset�tilat,��kielten�opiskelu�ja�viestintätilat,��sijoittuvat�yksiköiden�väliin�
palvellen�molempia�yksiköitä.�
*�5�6�luokat�
Opetustilat�sijoittuvat�2.�kerrokseen.�Koululaisten�sisäänkäynti�sijoittuu��pihan�puolelle� ja�2.�kerrok�
sen�eteistilat�ohjaavat�kulkua�omaan�yksikköön.�Kaikki�tilat�ovat�muunneltavia�ja�valoisia.�
*�7�9�luokat�(II�vaihe)�
Yhtenäinen�perusopetus�täydentyy�II�vaiheessa,�kun�koulukeskukseen�rakennetaan�tilat��7�9�luokille.�
Tilojen�toteuttaminen�häiritsee�mahdollisimman�vähän�rakennuksen�muuta�käyttöä.�Pajat�sijoittuvat�
torin�laidalle�ja�kolmekerroksisena�muodostavat�koulukeskuksen�julkisimman�osan.�1.�kerrokseen�tai�
toaineiden�tilat�laajentavat�asukaskäytön�taitotaloa.�
�
Koulukeskuksen� hallinto�� henkilöstötilat� sijoittuvat� oppilashuollon� yhteyteen� 1.kerrokseen.� Raken�
nuksen� tekniset� tilat� ja� huoltotilat� sijoittuvat� Mossin� puistokadun� varteen� avautuen� suljettavaan�
huoltosyvennykseen.�Ilmanvaihtokonehuoneet�sijoittuvat�suunnitelman�mukaisesti�rakennuksen�har�
jakattojen�alle.�
�
�
Asukas��ja�iltakäytön�tilat�sijoittuvat�maantasokerrokseen.�
Torille�ja�Mossin�puistokadulle�avautuvat�pajat�ovat�helposti�rajattavissa�iltakäyttöön�ja�torille�sijoit�
tuvasta�sisäänkäynnistä�muodostuu�julkinen.�Tiloilla�on�tärkeä�merkitys�niin�kaupunkikuvallisesti�kuin�
koko�asuinalueen�hengen�luojana.�Tilat�koostuvat�liikuntasalista�sekä�taitotalon�kädentaitojen�ja�mu�
siikin�tiloista.��
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� ULKOTILAT�JA�PIHA�ALUEET�

 

Pihasuunnittelulla� edistetään� rakennuksen� turvallisuutta� ja� koulukeskuksessa� oppiminen� laajenee�
luontevasti�pihoille.�Pihatoiminnot�tukevat�kunkin�ikäkausiryhmän�motoristen�taitojen�kehittymistä.�
Pihat� avautuvat� Lamminrahkan� liikuntapuistoon,� jonka� palveluita� liikuntapainotteinen� koulukeskus�
käyttää.�Lasten�sisäänkäynnit�sijoittuvat�pihalle�ja�ne�ovat�helposti� löydettävissä�ja�valvottavissa.�Si�
säänkäynnit�ovat�katettuja�ja�sadekatokset�integroituja�rakennukseen.�Päiväkodin�piha�alueet�on�ai�
dattu.� Piha�alueella� säilyy� alueen� vehreä� luonne� istutettavien�puistosaarekkeiden�ansiosta.�Materi�
aaleilla�ja�valaistuksella�luodaan�pihoista�mielenkiintoisia.�

*�Liikenne�ja�pysäköinti�
Pihojen� jalankulkuliikenne� ei� risteä� ajoneuvoliikenteen� kanssa� ja� koulukeskuksen� saattoliikenne� on�
erotettu�huoltoliikenteestä.��Ajoneuvoliikenne�kulkee�Mossin�puistokadulla�ja�koulukeskuksen�ohjel�
man� mukaiset� autopaikat� sijoittuvat� tontin� pohjoisreunalle.� Huolto� tapahtuu� huoltosyvennyksen�
kautta�Mossin�puistokadulta� ja�asukaskäytön/� iltakäytön�tiloihin�saavutaan�kävelypainotteisen�torin�
kautta.�Sisäänkäyntien�läheisyyteen�sisääntuloväylien�varrelle�sijoittuvat�erilaiset�polkupyörä��ja�vau�
nukatokset,�joilla�rajataan�pihatoimintoja.�

�

KESTÄVÄ�RAKENTAMINEN�
 

Kokonaisuus� on� energiatehokas� ratkaisu,� jossa� � tavoitteena�on� hiilineutraalius.� Rakennuksen� sijoit�
tumiseen�ja�muotoon�vaikuttavat�asemakaava�sekä�kilpailun�kaupunkikuvalliset�tavoitteet.�Puumate�
riaali� on� käsin� kosketeltavaa� sekä� sisällä� että� ulkona.� Puurunkoinen� rakennus� varustetaan�
vesisumuttimilla.�
Rakennuksella� haetaan� pitkäaikaiskestävyyttä� ja� energiaratkaisussa� suositaan� uusiutuvaa� energiaa�
(maalämpö).� Koulukeskuksen� energiatehokkuus� perustuu� optimoituihin� taloteknisiin� järjestelmiin,�
rakenneratkaisuihin,�ikkunapintojen�passiiviseen�valonläpäisyn�säätöön�ja�uusiutuvan�energian�käyt�
töön.� Rakennukseen� integroitu� pienten� puoleen� sadekatos� toimii� myös� rakenteellisena� aurinko�
suojana.��
Rakennuksen�kantavat�rakenteet�ovat�massiivipuuta�(CLT,�liimapuu)�ja�se�on�ulkoa�puuverhoiltu.�Ala�
pohja�on�betonirakenteinen�ja�tuuletettu�sekä�välipohja�on�puurakenteinen.�Yläpohja�on�puuraken�
teinen�ja�katto�on�patinoitua�kuparipeltiä.�

�
�

LAAJUUSTIEDOT�
 

Bruttoala� I��vaihe� � � 10.375� brm2�
� II�vaihe� � � 3.250�� brm2�
� � yht.� � 13.625��brm2�

� � � � � �
� Autopaikat�tontilla�I/II�vaihe�(saattoliikenne)� 20�ap�
� Pyöräpysäköinti��ohjelman�mukaan�
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